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ماذا یعني تغییر لون الكدمات؟
ن خالل المقال التاليتعرف على المعنى من وراء تغییر لون الكدمات على الجلد م

ھذه الكدمة؟ نعم ھل سبق والحظت وجود كدمات على جسمك نتیجة ارتطامك بحافة السریر مثالً؟ ھل راقبت تغیر لون 
.صحیح، فالكدمات یتغیر لونھا أثناء عملیة الشفاء، إلیك ماذا تعني ھذه األلوان

كیف تتشكل الكدمات؟
قبل الحدیث عن ألوان الكدمات، یجب علینا أن نعرف كیف تتشكل. إن ارتطامك بأي من األشیاء المحیطة حولك بقوة یسبب 

، ھذا التمزق یؤدي إلى تسرب الدم (Capillaries)شعیرات الدمویة الرفیعة والرقیقةضغطاً كبیراً على الجلد وبالتالي تمزق ال
.إلى األنسجة المحیطة، األمر الذي یسبب تلون منطقة الكدمة واأللم فیھا

یدولكن مع عملیة الشفاء یقوم جسمك بامتصاص الدم المتسرب خارج األوعیة الدمویة الرقیقة التي تمزقت، ولھذا السبب بالتحد
!تالحظ تغیر لون الكدمة، حیث بإمكانك معرفة عمر الكدمات ومرحلة الشفاء التي تمر بھا من خالل لونھا فقط
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ألوان الكدمات

عادة ما تبقى الكدمات ظاھرة لمدة تتراوح ما بین أسبوعین إلى ثالثة، إال أن بعضھا یحتاج لفترة أطول للشفاء، ھذا یعتمد على 
:عاملین أساسیین قوة الضربة.1 .مكان وجود الكدمة في الجسم، فوجودھا في أطراف الجسم یعني أنھا بحاجة لوقت أطول للشفاء.2
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:خالل مرحلة شفاء الكدمات یتغیر لونھا بشكل تدریجي كما وتختلف درجة اللون تبعاً للمرحلة، إلیك ھذه األلوان
وردي أو أحمر

حافة السریر مثالً ستالحظ أن مكان الضربة تحول إلى اللون الوردي أو األحمر وأنھا تورمت فور ارتطامك بالباب أو 
.وأصبحت رقیقة ولینة الملمس

أزرق أو بنفسجي غامق
بعد یوم تقریباً من ظھور الكدمة، سیصبح لونھا داكناً ویتحول إلى األزرق أو البنفسجي الغامق، ویعود السبب من وراء ذلك إلى 

بالتحول من اللون األحمر إلى االزرق. من المتوقع أن یبقى لون الكدمة ھكذا لخمسة أیام تقریباً بعد (Hemoglobin)ستوى األوكسجین الواصل إلى المنطقة باإلضافة إلى التورم في مكان الكدمة، ونتیجة لذلك یبدأ الھیموجلوبینانخفاض م
.ظھورھا

األخضر الشاحب
كدمة، ستالحظ تغیر لونھا إلى األخضر الشاحب، وھذا دلیل على أن الھیموجلوبین یتحلل بعد الیوم السادس من ظھور ال

.ویتكسر، وبكلمات أخرى تكون عملیة الشفاء بدأت االن
األصفر أو البني

ستبدأ الكدمة في تحویل لونھا من األخضر الشاحب إلى األصفر أو البني بعد الیوم السابع من ظھورھا تقریباً. تجدر اإلشارة إلى 
أن ھذه المرحلة تعد األخیرة في عملیة الشفاء وامتصاص الجسم للدم المتسرب، وستبدأ الكدمة باالختفاء بعد تحولھا إلى ھذا 

.اللون

لقلق؟ھل تثیر الكدمات ا
في شكل عام وكما شرحنا مسبقاً فإن الكدمات ال تثیر القلق وتقوم باالختفاء تلقائیاً دون تدخل طبي، ولكن في بعض الحاالت ال 

تالحظ تغییر في لونھا أي أنھا لم تبدأ بعملیة الشفاء، وإن شعرت أنھا لینة لفترة طویلة من الزمن وتصبح أكثر ألماً مع التقدم 
أي تسرب الدم تحت الجلد، وھنا تكون بحاجة (Hematoma)ن ھذه إحدى عالمات نشوء ورم دمويبالوقت فقد تكو

.الستشارة الطبیب
:كما علیك التوجھ إلى الطبیب في الحاالت التالیة

لم تالحظ أي تحسن بعد أسبوعین من اإلصابة
تالحظ وجود العدید من الكدمات التي تظھر على جسمك دون أي سبب
 عند تحریك المفصل القریب من الكدمةتشعر بألم
إن كان موقع الكدمة قریب من العین وتؤثر على الرؤیة لدیك
في حال الحظت وجود عالمات عدوى على الكدمة.
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كیف تعالج الكدمة بصورة أسرع؟

بعد ظھور الكدمة یساعد في تقلیل حجمھا والتورم، حیث أن الثلج سیعمل على تقلیل كمیة الدم المتدفقة الثلجاستخدام
.إلى المنطقة وبالتالي خفض كمیة الدم المتسربة خارج األوعیة الدمویة

ارفع المنطقة المصابة إلى مستوى أعلى من قلبك للتقلیل من تسرب الدم.
 إراحة المنطقة المصابة قدر المستطاعحاول.

من غیر الممكن تجنب كل أسباب اإلصابة بالكدمات، ولكن مراقبة الكدمة وعملیة شفائھا ستساعدك في التأكد من سالمتك وعدم 
.تطور الموضوع


